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NDLOVU YOUTH CHOIR
Ervaar samen met je medewerkers en klanten een exclusieve

workshop van het Ndlovu Youth Choir bij jou op kantoor.
Creëer unieke content en exposure voor jouw bedrijf!



Tjommie organiseert een unieke
workshop bij jou op kantoor!

Wat houdt het in?
Een unieke kans om deel te nemen aan een workshop die draait
om diversiteit, muziek, dans en veel plezier! Zie dit als een
geweldig en waardevol moment om culturen te delen en te
ervaren hoe zang en dans de toekomst letterlijk kleur kan geven.
Artistiek koorleider Ralf Schmitt zal een professionele workshop
geven om samen met je medewerkers, klanten en de jongeren te
zingen en dansen. Door het creëren en delen van leuke content
en dit in ons gezamenlijk netwerk te delen, zal het ieders
aandacht weten te grijpen en geweldige exposure opleveren.

Hoe kan jouw bedrijf bijdragen?
Met een donatie van 10.000 euro draagt jouw bedrjjf bij aan de
activiteiten van het koor in Zuid-Afrika, zodat elk jaar weer 60
jongeren kunnen deelnemen aan dit programma en anderen
kunnen inspireren. Met het uiteindelijke doel van het programma
om het koor voort te zetten met inkomsten uit hun optredens en
hen werk- en leermogelijkheden aan te bieden. Dus, ben je om?
Laten we zingen!

Tjommie creëert kansen voor kinderen die opgroeien in townships van
Zuid-Afrika. En steunt het kinderprogramma van één lokale
partnerorganisatie met 25 jaar ervaring. Het Ndlovu Youth Choir is een
artistiek programma waarin getalenteerde jongeren uit de townships
rechtstreeks werken aan veerkracht, zelfontplooiing en zelfrespect. Het
helpt hen hun leven weer op de rit te krijgen en te werken aan een betere
toekomst met baan- en opleidingsmogelijkheden. Het jeugdkoor is
inmiddels internationaal bekend en heeft fans over de hele wereld!
Bekijk de korte film over de achtergrond van het koor.

Help het jeugdkoor uit de townships te schitteren!

Samen geven we de jongeren een kans om aan de eindeloze armoede te
ontsnappen en een rolmodel te zijn voor kinderen over de hele wereld.
Meer info en contact: www.tjommie.nl/workshop-ndlovu-youth-choir/

https://youtu.be/TNv8GgCwgtQ
http://www.tjommie.nl/workshop-ndlovu-youth-choir/
https://youtu.be/JjV36ub5ybI

